ENOSTAVNO

DO OGREVANJA
NA ZEMELJSKI PLIN
Izjemna ponudba

najugodnejših paketov za

ogrevanje na zemeljski plin

bivanjudajemoutrip.si

ZAKAJ ZEMELJSKI PLIN?

Plinski paketi »na ključ«

Nižji stroški ogrevanja

Vključujejo vse potrebno za priključitev na zemeljski plin*.
Sklenite paket, za ostalo poskrbimo mi.

Najnižja investicija
Do 711 EUR popusta za energetsko učinkovitost
Nižja cena ob takojšnjem plačilu

Z uporabo zemeljskega plina za ogrevanje
ne onesnažujemo okolja z mikro prašnimi
delci, ki povzročajo bolezni srca in dihal.

UGODEN FINANČNI NAJEM
Vašo investicijo lahko
odplačujete z obroki do 7 let.

CENIK

TAKOJŠNJE PLAČILO**

FINANČNI NAJEM**

Beretta

od 3.270,91 EUR
do 3.839,07 EUR

od 3.499,87 EUR
do 4.107,80 EUR

Immergas

od 3.501,95 EUR
do 4.147,86 EUR

od 3.747,09 EUR
do 4.438,21 EUR

Bosch

od 3.891,77 EUR
do 4.413,95 EUR

od 4.164,20 EUR
do 4.722,92 EUR

Unical

od 3.717,67 EUR
do 4.372,34 EUR

od 3.977,91 EUR
do 4.678,40 EUR

Vaillant

od 3.862,43 EUR
do 4.148,23 EUR

od 4.132,79 EUR
do 4.438,60 EUR

De Dietrich

od 3.330,58 EUR
do 3.967,73 EUR

od 3.563,72 EUR
do 4.245,48 EUR

Radiant

od 3.197,54 EUR
do 4.536,59 EUR

od 3.421,37 EUR
do 4.854,15 EUR

DODATEN POPUST do 711 EUR***
* Paketi, če še ne uporabljate zemeljskega plina za ogrevanje; paketi ne vključujejo izgradnje priključka.
** Vključen 9,5 % DDV, ki velja v primeru, da je uporabna površina stanovanjskega prostora manjša od 250 m2 (individualna stavba)
oziroma od 120 m2 (večstanovanjska stavba) in da se prostor ne uporablja v poslovni namen. V nasprotnem primeru je stopnja
DDV 22 %.
*** Popust za energetsko učinkovitost v primeru prve priključitve na sistem distribucije zemeljskega plina v višini 650 EUR oziroma
711,75 EUR z upoštevanim DDV (velja za eno/dvostanovanjske stavbe, uporabne površine manjše od 250 m2, prostor se ne
uporablja za poslovni namen in v primeru izpolnjevanja Pogojev ugodnosti pri nakupu energetskih storitev Energetika Ljubljana
d.o.o.). Več informacij na www.bivanjudajemoutrip.si.

KAKO DO NAKUPA
PLINSKEGA PAKETA
»NA KLJUČ«?
Naročite brezplačen obisk našega svetovalca:
• pokličite na tel. št. 080 2882
• pošljite nam e-pošto na info@energetika-lj.si
• prijavite se na www.bivanjudajemoutrip.si

• 080 2882

S članstvom v Klubu Zvestoba
ogreva si zagotovite še dodatne
ugodnosti!

bivanjudajemoutrip.si

